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Partea I

Punctul de vedere al ASOCIAłIEI NAłIONALE A MANAGERILOR ŞI
EVALUATORILOR DE MEDIU faŃă de proiectul de ordin privind
aprobarea condiŃiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului
privind impactul asupra mediului, bilanŃului de mediu, raportului de
amplasament, raportului de securitate şi studiului de evaluare adecvată
Partea a II-a
DESPRE ANMEM – NOUTĂłI


Înscrieri în comisiile de specialitate



Propuneri pentru comitetele de coordonare ale comisiilor de specialitate



Biblioteca ANMEM



Adunări de constituire a filialelor Bucureşti, Cluj şi Timişoara

Partea a III-a
INFORMAłII UTILE


Cursuri, perfecŃionări, specializări

Partea I

Punctul de vedere al
ASOCIAłIEI NAłIONALE A MANAGERILOR ŞI EVALUATORILOR DE MEDIU
faŃă de proiectul de ordin privind aprobarea condiŃiilor de elaborare a raportului
de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanŃului de mediu,
raportului de amplasament, raportului de securitate şi studiului de evaluare
adecvată
AsociaŃia NaŃionala a Managerilor si Evaluatorilor de Mediu (ANMEM), organizaŃie
profesională înfiinŃată în anul 1998, salută şi apreciază iniŃiativa şi efortul Ministerului
Mediului (MM) de a propune noul act normativ ce stabileşte condiŃiile pentru elaboratorii de
rapoarte şi studii în domeniul protecŃiei mediului şi apreciază în acelaşi timp
responsabilitatea asumata de MM de a stabili şi gestiona Registrul NaŃional al elaboratorilor
de studii pentru protecŃia mediului.
Considerând că dialogul cu toate părŃile interesate, la care MM este deschis, şi
consultarea publică în general, constituie o abordare constructivă şi benefică pentru domeniul
protecŃiei mediului, avem următoarele comentarii/sugestii generale privind propunerea de
Ordin mai sus amintită:
A.
Având în vedere că legislaŃia Româneasca de mediu este aproape în totalitate în
conformitate cu legislaŃia Europeana în domeniu, propunem analizarea oportunităŃii de
adoptare în legislaŃia româneasca a conceptului de audit de mediu şi de auditor de mediu (aşa
cum este adoptat în cele mai multe Ńări din Uniunea Europeana);
B.
Pentru demonstrarea aplicării principiilor transparenŃei, eticii, independenŃei
profesionalismului, propunem reprezentarea asociaŃiilor profesionale ce activează
domeniul protecŃiei mediului, şi a universităŃilor, de asemenea cu activităŃi recunoscute
domeniul protecŃiei mediului, prin includerea unor membrii din partea acestora
componenta „Comisiei de înregistrare” (alin 2, art. 4).

şi
în
în
în

C.
Consideram că tarifele practicate pentru înregistrarea persoanelor fizice şi juridice nu
trebuie să fie prohibitive prin mărimea acestora, şi în consecinŃă propunem reducerea la cel
mult 1/3 din propunerea dvs.
Referitor la textul proiectului de Ordin, comentariile noastre sunt:
1.
Referirea la alin. (2) ce se face in alin (4) si alin (5) al Art. 6, este eronata; corect este o
referire la alin. (3) al Art. 6;
Art. 8, alin (2), lit. (b), ce specifică o condiŃie ce trebuie îndeplinită de persoanele fizice sau
juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene care intenŃionează să
desfăşoare activitatea de elaborare a studiilor pentru protecŃia mediului, si anume: „are
dreptul de a elabora studiile pentru protecŃia mediului în conformitate cu reglementările unui
stat membru al Uniunii Europene şi face dovada acestui drept prin prezentarea unui
document emis în acest sens”, este neclar. În majoritatea statelor din Uniunea Europeana, nu
există „reglementări” conform cărora o persoana juridică sau fizică are dreptul să elaboreze
studii pentru protecŃia mediului. În unele Ńări, există într-adevăr „registre” ale elaboratorilor
studiilor de mediu, dar aceste registre nu sunt gestionate de autorităŃi de mediu. Pentru a nu
da naştere interpretărilor, credem că ar trebui specificat ce organism/autoritate ar trebui să
emită documentul ce va constitui proba pentru autorităŃile române astfel încât o persoană
juridică/fizică din alt stat al UE să poată fi înregistrată în Registru.

2.
Criteriile din anexa nr. 4, pe baza cărora Comisia de înregistrare decide includerea în
Registru a elaboratorilor de studii de mediu, aşa cum sunt prezentate, par obligatorii;
•

pentru elaborarea RM, RIM, BM, RA există condiŃie de participare la elaborarea de
ghiduri metodologice, manuale, liste de verificare, regulamente şi proceduri în domeniul
protecŃiei mediului; numărul persoanelor fizice şi juridice implicate în realizarea
documentelor specificate şi acceptate de autorităŃile române este foarte redus şi
considerăam această condiŃie discriminatorie pentru celelalte organizaŃii cu experienŃa
vastă în domeniul realizării studiilor de mediu şi care nu au fost implicate în elaborare de
ghiduri, metodologii, etc.

•

pentru elaborarea RM şi RIM există condiŃie de participare la elaborarea de strategii sau a
altor tipuri de documentaŃii cu caracter strategic ce implică dezvoltarea unor concepte
privind componente de mediu; în elaborarea documentelor menŃionate au fost implicate
în cea mai mare parte instituŃii de specialitate; documentele sunt de importanŃă naŃională
şi aceasta condiŃie considerăm că dezavantajează foarte multe persoane fizice şi juridice
interesate a se înregistra în Registrul naŃional.

•

condiŃia de „participare la inspecŃia amplasamentelor industriale pe care se desfăşoară
activităŃi cu impact semnificativ asupra mediului”, lit. d), pag. 13 (experienŃa relevantă
pentru elaborarea RA), creează confuzii; conform reglementarilor romaneşti, inspecŃia unui
amplasament industrial o face organismul de inspecŃie, respectiv Garda de Mediu; orice
elaborator de studiu de impact, bilanŃ de mediu, audit de mediu, etc. face o „verificare”, o
vizita pe teren pentru o realizare corectă a studiului respectiv, dar o putem numi
„inspecŃie”? cum se poate demonstra că s-a făcut „inspecŃia”; credem că o clarificare a
acestui concept ar trebui făcută;

•

condiŃia de „participare la
elaborarea de lucrări privind evidenŃierea stării
amplasamentului” lit. h), pag. 13 (experienŃa relevantă pentru elaborarea RA), poate avea
multe interpretări; evidenŃierea stării amplasamentului se poate face prin: „raport de
amplasament” necesar pentru obŃinerea autorizaŃiei integrate de mediu, „bilanŃ de
mediu”, audit de mediu, due diligence de mediu (pentru tranzacŃii), s.a.; propunem
explicarea termenului de „lucrări privind evidenŃierea stării amplasamentului”.

Preşedinte Executiv
Ioan GHERHEŞ

Partea a II-a NOUTĂłI DIN ACTIVITATEA ASOCIAłIEI
Pentru eficientizarea activităŃii asociaŃiei, vă reamintim paşii pe care îi puteŃi urma:


înscrierea în comisiile permanente



înscrierea în filiale



ataşarea CV-ul sau prezentarea personală/a companiei la numele dumneavoastră



contribuŃii la biblioteca asociaŃiei (opŃional)

Este foarte important ca toate persoanele care şi-au manifestat intenŃia de a se înscrie
în asociaŃia noastră, şi care au parcurs prima etapa de înscriere (validarea), în cazul în care îşi
menŃin intenŃia de a face parte din asociaŃie, să completeze adeziunea şi să o transmită prin email sau fax către asociaŃie.
Vă reamintim ca asociaŃia este organizată în filiale. Nu există o altă structură
organizatorică centrală, decât cea de coordonare. De aceea, toŃi membrii asociaŃiei trebuie să
fie înscrişi în filiale.
Vă invităm în continuare să vă manifestaŃi disponibilitatea pentru înscrierea ca şi
coordonatori ai activităŃii comisiilor permanente. Recunoaşterea pentru acest angajament se
va oglindi din plin printr-o activitate fructuoasă. Membri comisiilor vor fi implicaŃi nemijlocit
în dezbaterile temelor lansate şi vor participa la formularea deciziilor şi a propunerilor care
vor rezulta. Sperăm să existe iniŃiative şi idei pentru ca asociaŃia să-şi atingă obiectivele.
Iată care sunt rezultatele votului membrilor asociaŃiei, până în prezent:

Colaborare în cadrul comisiilor permanente
Număr membri care au votat: 120
Total membri votanŃi: 277
PrezenŃa la vot: 43,32%

Coordonatori comisii permanente
Număr membri care au votat:47
Total membri votanŃi: 277
PrezenŃa la vot: 16,97%

Constituire filiale
Număr membri care au votat: 118
Total membri votanŃi: 277
PrezenŃă la vot: 42,60%
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Graficul desfăşurării adunărilor de constituire a filialelor Bucureşti, Cluj şi Timişoara
este următorul:

BUCUREŞTI - Miercuri, 24 Iunie ora 16
Univeristatea Ecologică Bucureşti, B-dul Vasile Milea
Persoane de contact:
Scaunaşu Dragoş

scaunasu_dragos@yahoo.com

Duduman Ştefan

dgstefan@gmail.com

CLUJ- NAPOCA – Vineri, 19 Iunie ora 14
Facultatea de ŞtiinŃa Mediului, Amfiteatrul Iustinian Petrescu, str. Fantanele nr. 30 (Institutul
de Chimie), Cartier Grigorescu
Persoana de contact:
D-ra Lucrina Ştefănescu

lucri1ro@yahoo.com

Partea a II-a: INFORMAłII
UTILE
TIMIŞOARA
– Joi, 18 Iunie ora
14
LIFE este instrumentul financiar care susŃine proiectele Statelor Membre pentru mediu şi conservarea
naturii.
Din
1992, LIFE a cofinanŃat
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 LIFE+ Natură şi Biodiversitate
 Guvernare
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Nicolae şiMarinel
hnm75@yahoo.com
 Informare şi Comunicare

BostanComponenta
Cristian Natură şi Biodiversitate
bostancristian2000@yahoo.com
continuă şi extinde programul iniŃial LIFE-Natură. Prin această
componentă se co-finanŃează proiecte ce promovează cele mai bune practici, proiecte demonstrative, proiecte
care contribuie la implementarea Directivelor Păsări şi Habitate. Va co-finanŃa proiectele inovative sau
demonstrative care contribuie la implemetarea obiectivelor Comunicatului Comisiei (COM(2006) 216 final)
"Stoparea pierderii biodiversităŃii până în 2010 - şi după". Cel puŃin 50% din bugetul programului LIFE+ va fi
alocat proiectelor
Natură şi Biodiversitate
Adunările
deLIFE+
constituire
şi alegerea conducerilor filialelor sunt deosebit de

importante
deoarece
creeazăproiecte
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de bazăcele
alemai
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şedinŃe.
50%, însă poate fi şi de 75% pentru proiectele orientate pe speciile şi/sau habitatele prioritare
LIFE+ Biodiversitate va cofinanŃa proiectele inovative sau demonstrative care contribuie la
implemetarea obiectivelor Comunicatului Comisiei (COM(2006) 216 final) "Stoparea pierderii biodiversităŃii
până în 2010 - şi după". Rata maximă de cofinanŃare va fi de 50%.

Partea a III-a INFORMAłII UTILE
CURSURI AUTORIZATE CNFPA
Universitatea Ecologică din Bucureşti organizează prin intermediul Centrului de
Formare Profesională Continuă cursuri de specializare în următoarele domenii:
 EVALUATOR ŞI AUDITOR DE MEDIU
Programul se adresează persoanelor care doresc să dobândească cunoştinŃe şi abilităŃi
în vederea realizării atât a auditului de mediu a unei organizaŃii, cât şi a auditului sistemului
de management de mediu la nivelul unei organizaŃii. De asemenea, se adresează persoanelor
care sunt atrase sau se implică în echipe de specialişti sau de consultanŃă care întocmesc
documentaŃii pentru promovarea studiilor de impact şi a bilanturilor necesare obŃinerii
acordurilor, avizelor, autorizaŃiilor de mediu.
 AUDITOR DE MEDIU
Programul se adresează persoanelor care doresc să dobândească cunoştinŃe şi abilităŃi
în vederea realizării atât a auditului de mediu a unei organizaŃii, cât şi a auditului sistemului
de management de mediu la nivelul unei organizaŃii.
 RESPONSABIL DE MEDIU
Programul se adresează persoanelor care doresc să dobândească cunoştinŃele şi
abilităŃile necesare pentru asigurarea conformării cu cerinŃele legislaŃiei de mediu şi ale
autorităŃilor de supraveghere şi control pe probleme de mediu. De asemenea, se adresează
persoanelor care sunt angajate într-o organizaŃie şi care vor să se implice în activitatea
specifică de a Ńine sub control activităŃile acesteia în raport cu cerinŃele şi exigenŃele de mediu.
 MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU
Programul se adresează persoanelor care doresc să dobândească cunoştinŃele şi
abilităŃile necesare pentru proiectarea, implementarea şi îmbunătăŃirea sistemului de
management de mediu, în conformitate cu cerinŃele standardului de referinŃă ISO 14001.
 INSPECTOR PROTECłIA MEDIULUI
Programul se adresează persoanelor care doresc să dobândească cunoştinŃele şi
abilităŃile necesare pentru a verifica modul în care sunt respectate cerinŃele legislaŃiei de
mediu.
 INSPECTOR CONFORMARE ECOLOGICĂ
Programul se adresează persoanelor care doresc să dobândească cunoştinŃele şi
abilităŃile necesare pentru a verifica modul de aplicare şi conformare cu legislaŃia de mediu, şi
a reglementărilor specifice legate de funcŃionalitatea ecosistemelor.
La finalizarea cursurilor se obŃine un certificat de absolvire.
CONTACT
Coordonator Lector dr. Giuliano TEVI
office_specializare_ueb@yahoo.com
COMITETUL DE REDACłIE
Andreea CAZACIOC
Anca TEVI
Manuela UDROIU
newsletter.anmem@gmail.com

